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kapsar (Karaçi ı 982). 6. Müderrisi Şeyl:J. 
(Şeyl]f) . Abdülazlz el-Meymenl hakkında 
bir eser olup 100 sayfadan fazla kısmını 
yazmış. ancak ömrü vefa etmediğinden 
eseri tamamlayamamıştır (Berg-i Tal]ay
yül, giri ş, s. 8). B) İngilizce. 1. "The Ori
ginal Compiler of al-Mufaçiçialiyyat" {IC, 
XVlll ı ı 9441. s. 206-208) Z. The Life of 
Muhammad (Sri Lanka ı954) . 3. Some 
Aspects of Islami c Culture (Lahore ı 96 1). 
4. Essay on Sunna (Lahore ı 96 1) S. A 
Studie of Iqbals Observations on Ijma, 
Iqbal Review (Karachi 1962). 6.lfazrat 
A bü Zarr (Karachi ı 966). 7. Studies in 
Islamic History and Culture (Lahore 
ı 970). 8. Sermons on the Mount of Ara
fat (Karachi ı 976). 9. Economic Justice 
in İslam (New Delhi ı988). Neşirleri. 1. 
Halidiyyan, el-Eşbô.h ve'n-ne~ô.'ir min 
eş'ô.ri'l-müte~addimin ve 'l-Cô.hiliyye 
ve '1-MuJ:ıaçiramin (Hamasetü '1-fjalidiy
yeyn) (l-ll , Kahire ı 958-1960). Z. Hasan b. 
Abdullah el-Askeri, ŞerJ:ıu mô. ye~a'u fi
hi 't-TaşJ:ıif ve't-taJ:ırif (HI, Dımaşk ı 975). 
3. Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed eş-Şim
şati, el-Envô.r ve meJ:ıô.sinü'I-eş'ô.r (l -ll, 
Küveyt 1397/ ı 977). 4. Seri er-Reffa, Kitô.
bü 'l-MuJ:ıib ve'l-maJ:ıbCıb (bk. Muhtarud
din Ahmed, lV/ı-2 ı ı 9791. s. 201 ). Tercü
mesi. İbn Tufeyl, lfay b. Ya~~ô.n (Urduca 
tre. Jfta Jakta, Karaçi ıEncümen- i Terak
k!-i UrdO]) . Mütercim esereyazdığı mu
kaddimede bilgi edinme yollarından söz et
miş, özellikle akıl , nakil ve keşfin bilgi edin
medeki konumunu ele almıştır. Bunların 

dışında çeşitli dergilerde birçok edebi ve 
bilimsel makale yayımiarnıştır (b k. Muhta
rüddin Ahmed, Mecelletü'l-Mecma'i'l-'il
miyyi 'l-Hindf, N/ı-2 ıl979 J. s. 201-202). 
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SEYYİD MURTAZA EFENDi 
(ö. ll 71/ 1 758) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

11 06'da (ı 694-95) doğdu. Erzurumlu 
Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin oğ
lu, Şeyhülislam Feyzullahefendizade Mus
tafa Efendi'nin kardeşidir. Edirne Vak'a-
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sı'nda babasının Edirne'de öldürülmesi ve 
cesedinin Tunca nehrine atılması sırasın
da yaşı küçük olduğu için kendisine doku
nulmadı. Bu hadiseden sonra muhteme
len onun da içinde bulunduğu ailenin ka
lan fertleri Bursa'ya sürgün edildi ve 1143 
(1730) yılına kadar İstanbul'a dönmeleri
ne izin verilmedi. 

İyi bir tahsil gördüğü anlaşılan Murta
za Efendi, Behcetü 'l-fe tô.vô. sahibi Şey
hülislam Yenişehirli Abdullah Efendi döne
minde 1138'de (1725-26) müderris oldu_ 
Çeşitli medreselerde görev yaptı ve Galata 
mahrecinden mazul oldu. 1143'te ( ı 730-31) 
Mekke payesini ve ertesi yıl istanbul pa
yesini aldı. S Cemaziyelewel 11 S4'te ( 19 
Temmuz 1741) Dürrizade Mustafa Efen
di'nin yerine istanbul kadılığına getirildi ve 
dört ay görev yaptı. Şewal 11 S9'da (Ekim
Kasım 1746) Anadolu kazaskerliği payesini 
aldı. 1 Zilhicce 1160'ta ( 4 Aralık I 7 4 7) Ana
dolu kazaskerliğine tayin edildi. Süresini 
doldurunca aziedildi ve evinde inzivaya çe
kildi. Zilkade 1161 'de (Kasım 1748) Rume
li kazaskerliği payesine nail oldu. ı. Mah
mud döneminde Halilefendizade Mehmed 
Said Efendi'nin aziedilerek Bursa'ya sür
güne gönderilmesinin ardından 27 Cema
ziyelahir 1163'te (3 Haziran 1750) şeyhü
lislamlığa getirildi (Danişmend 26, Uzun
çarşılı 28, Mehmed Süreyya 18 Cemazi
yelahir tarih lerini verirler) . 

Mehmed Said Efendi'nin azil sebepleri 
arasında iltimas ve himaye yüzünden ge
rektiğinden fazla mülazemet tevcih edil
mesi ve ehil olmayanlara görev verilmesi, 
bundan dolayı ilmiye geleneklerinin bozul
ması gösterilir. ı. Mahmud, ehliyetine gü
vendiği Seyyid Murtaza Efendi'yi şeyhü
lislamlığa tayin ederken aynı zamanda il
miye sınıfının ıslahı hakkında bir hatt-ı hü
mayun gönderdi. Vez'iriazam vasıtasıyla 
gönderilen hatt-ı hümayunda mülazemet 
ve müderrislik usulünün iltimas ve hima
ye ile ehliyetsiz kimselere verildiği belirti
lerek ilmiye tarikinin bu gibi kişilerden te
mizlenip ıslah edilmesi ve ehil olan kişile
rin görevlendirilmesi istenmiştir (Şem'da
n!zade, ı, 155). Seyyid Murtaza Efendi dört 
yıl yedi ay on iki gün şeyhülislamlık yaptı. 
Kaynaklarda şeyhülislamlığı esnasında dev
rin şartlarına uygun hareket ettiği için ma
kamında kalabildiği kaydedilir. Bu dönem
de devlet makamlarını rüşvet ve iltimas
la dağıtan , vezirlere ve devlet adamlarına 
hakarette bulunan, göreve getirdiği kişi
lerin yaptıklarından dolayı büyük rahatsız
Iıkiara sebep olan Darüssaade Ağası Mo
ralı Beşir Ağa hakkındaki söylentileri du
yan ı. Mahmud'un, durumu iffet ve doğru-

Seyyid 
M urtaza 

Efendi'nin 
bir fetvası 

(ilmiyye 
Salnamesi, 

s. 482) 

luğuna güvendiği Murtaza Efendi'ye sor
ctuğu ve, "SG-i halini işitiriz" cevabını aldı
ğı anlatılır (a.g.e., I, !66) . 

Seyyid Murtaza Efendi, 1. Mahmud'un 
vefatı ve yerine lll. Osman'ın tahta çıkı
şından bir ay sonra 28 Reblülewel1168'
de ( 12 Ocak 1755) meşihattan aziedildi ve 
yerine Vassaf Abdullah Efendi getirildi. 
Kaynaklarda azil sebebi, Murtaza Efendi'
nin hastalıklı ve zayıf olması yüzünden res
ml günlerde huzura çıkmakta zorlanma
sına, padişahın cüiGs törenine bile gele
memesine bağlanır. Ancak lll. Osman'ın 
tahta çıkışı vesilesiyle Eyüp Sultan Türbe
si'nde yapılan kılıç kuşanma merasiminde 
nak'ibüleşraf, sadrazam ve silahdar ağa ile 
birlikte Seyyid Murtaza Efendi'nin de ha
zır bulunduğuna dair bilgiler mevcuttur 
(a.g.e., l!/A, s. 12). Seyyid Murtaza Efendi 
şeyhülislamlıktan azlinden sonra yalısına çe
kildi ve 1171 Zilhiccesinin sonlarında (Ağus
tos 1758) vefat etti. Ölüm tarihi bazı kay
naklarda Zilkade 1171 (Temmuz 1758) ola
rak belirtilir (Öztuna. II, 653; Haskan. Il , 
86). Mezarı , Eyüp'te Ebu Eyyı1b ei-Ensar'i 
Türbesi'nin arkasında sol taraftaki set du
varının dibinde bulunan validesinin meza
rının yanındadır. 

Hz. Hüseyin'in soyundan geldiği için "Sey
yid" unvanı ile anılan Murtaza Efendi'nin 
iffetli, insaflı ve kanaatkar bir kişi olduğu , 

zühdü, takvası ve temiz ahlakıyla tanındı
ğı, sGflmeşrep bir kişiliğe sahip bulundu
ğu kaydedilir. Ayrıca kendisine verilen ma
aşla yetindiği ve azlinden sonra tahsis edi
len arpalıkların gelirlerini almadığı belirti
lir. Murtaza Efendi'nin kızı Az'ize Hanım , 

Şeyhülislam Dürrizade Mehmed Ataullah 
Efendi ile evlenmiştir. Bu evlilikten olan 
torunları arasında kadılık ve müderrislik 
yapanlar mevcuttur (Öztuna. ll . 630). 
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il TAHSiN ÖZCAN 

SEYYİD MUSTAFA EFENDi 

(bk . MUSTAFA EFENDi, 
Feyzullahefendizade). 

SEYYİD NESIMI 

(bk. NESİMI) . 

SEYYİD NİZAMOGLU 
(ö. 1010/1601) 

Halveti-Sinani şeyhi, şair. 

_j 

_j 

_j 

Adı Seyfullah Kasım'dır. Yavuz Sultan 
Selim devrinde (ı 5 ı 2- ı 520) Bağdat'tan İs
tanbul'a göç edip önce Kasımpaşa'da, da
ha sonra Silivrikapı'da bir tekke kuran Şeyh 
Seyyid Nizameddin Ahmed Efendi'nin oğ
ludur. Doğum tarihi belli olmamakla bir
likte ailesinin İstanbul'a gelişiyle Nizamoğ
lu'nun vefatı arasında seksen yıldan faz
la bir süre geçtiği düşünülürse XVI. yüz
yılın ilk yarısında İstanbul'da dünyaya gel
diği tahmin edilebilir. Ailesi ve hayatı hak
kında bilinenierin önemli bir kısmı men
sur Camiu'l-maarif adlı eserinde verdiği 
bilgilere dayanmaktadır. Babası Şeyh Ka
sım, Zülfikar Mazenderanl'nin halifesi sı
fatıyla İstanbul'da tekke kurduğuna göre 
Seyyid Nizarnoğlu ilk dinl-tasawufi eği
timini babasından almış olmalıdır. Daha 
sonra eğitimini ilerietmesi için babası onu 
Halvetiyye'nin Sinaniyye kolunun kurucu
su İbrahim ümml Sinan'a gönderdi. Sey
rü sü!Okünü tamamlayınca şeyhi ona ba
bası Seyyid Nizarn'ın hatırasını yaşatmak 
için Nizarni tacı giydirdi. Ardından Siliv
rikapı dahilinde kendisi için inşa edilen 
Emirler Tekkesi'nde irşad faaliyetine baş
layan ve uzun yıllar burada irşadla meş
gul olan Seyyid Nizarnoğlu 1010 yılı Mu
harrem ayında (Temmuz 1601) vefat etti 
ve tekkesinin haziresine defnedildi. Sey
yid Nizamoğlu'nun Cüneyd isminde bir oğ
lu ile İsmihan adında bir kızı olduğu bilin
mektedir. Kendisinden sonra Emirler Tek
kesi'nde oğlu Cüneyd postnişin olmuştur. 

Seyyid Nizamoğlu 'nun bir diğer halifesi 
Hakikizade Osman Efendi' dir. Eğrikapı ci
varındaki Hakikizade Tekkesi'nin ilk şeyhi 
olan Osman Efendi, Olanlar şeyhi İbrahim 
Efendi'nin Halvetl şeyhidir. 

Seyyid Nizamoğlu'nun eserlerinde ilahi 
aşk, Ehl-i beyt muhabbeti ve on iki ima
ma bağlılık önemli bir yer tutar; birçok 
şiirinde bunları coşkun bir dille ifade et
miştir. "Bu aşk bir bahr-i ummandır buna 
hadd ü kenar olmaz 1 Delilim sırr-ı Kur'an'
dır bunu bilende ar olmaz" beytiyle baş
layan nihavend ilahisi bestelenerek tekke 
muhitlerinde yaygın biçimde okunagelmiş
tir. Sünniliğin hakim olduğu Osmanlı top
lumunda irşad faaliyetinde bUlunmasına 
rağmen, "Kim ister Mustafa'dan bula iz
zet 1 İmam-ı Ca'fer'e kılsın itaat" veya, 
"Yetmiş iki milletin hiçbiri nacl olmadı 1 
Mezheb-i hak ister isen Ca'ferl ol daima" 
gibi beyitlerinde Ca'ferl olduğunu açıkça 
belirtmiştir. Buna karşılık Camiu'l-ma
arif adlı eserinde "Cemi' -i EhH sünnet ve'l
cemaat 1 Tariki üzre olmaktır saadet" gibi 
ifadelerinin yer almasını Abdülbaki Gölpı
narlı takıyye olarak nitelendirmiştir. Vah
det-i vücQd düşüncesini coşkun bir dille 
ifade eden Seyyid Nizamoğlu'nun eserle
rinde HurQfiliğin tesiri de görülür. Ancak 
HurQfiliği hiçbir zaman Neslml gibi temel 
doktrin haline getirmemiştir. Şiirlerinde 
haksızlık, adam kayırma, rüşvet ve ilmiye 
sınıfındaki bozulma gibi sosyal yaralara 
temas edip bunları eleştirmesi diğer ta
sawuf şairlerinde görülmeyen önemli bir 
özelliktir. 

Eserleri. Seyyid Nizamoğlu'nun manzum 
eserleri bir külliyat halinde basılmıştır (İs
tanbul 1288, 1326). Mehmet Yaman tara
fından yeni harflerle yayımlanan külliyat
ta (İstanbul 1976) şu eserler yer almakta
dır : 1. Mi'racü'l-mü'minin. Abctestin ah
laki yorumlarını ihtiva ettiği için VudCıiy
y e adıyla da bilinen eserde abctest esna
sında el, yüz, baş ve ayaklardan kirleri gi
derirken kalpten de dünya sevgisi ve ma
sivayı çıkarmak gerektiği vurgulanır. Ese
rin sonunda "Silsile-i Tarikat" ve "Silsile-i 
Nesebiyye" adlı iki manzume vardır. Os
manlı Müellifleri'nde bunlar müstakil iki 
eser gibi gösterilmiştir. z. Camiu'l-ma
arif. Başta gazel tarzında on şiir, bir kıta 
ve iki beyitten sonra mesnevi tarzında es
ma-i hüsnayı anlatan bir risaledir. Sonun
da bazı tasawufi şiirlerle atvar-ı seb'aya 
dair yedi şiir vardır. Osmanlı Müellifle
ri'nde atvar-ı seb'a ayrı bir risate olarak kay
dedilmiştir. 3. Şeref-i Siyadet. Yedi kıta , 

on bir gazel tarzında şiir, iki beyit, dört 
mesnevi ve bir terkipten meydana gel-
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miştir. Hemen her şiirde seyyidliğin şere
finden, zamane alimlerinin seyyidlere say
gı göstermediğinden, Ehl-i beyt'in uğra
dığı zulümlerden söz edilir. 4. Ma'denü'l
maarif. Bazı ayet ve hadislerin tasawufi 
açıdan şerhedildiği eserde, vahdet-i vü
cQddan, tasawufi hakikatlerden ve mür
şidin gerekliliğinden bahsedilir. S. Esra
rü'l-arifin . Mesnevi vegazel tarzındaki şi
irlerle Hz. Peygamber'in soyunu sevrnekle 
ilgili hadislerden meydana gelen eserde 
ilahi aşk, vahdet ve marifet konuları işle
nir. 6. Seyr-i SülCık. Seyyid Nizamoğlu'
nun tasavvuf yolunda kalbine doğan ilham
tarla söylediği devriye türünde altmış beş 

beyitlik bir şiirdir. 7. Divan. 200'e yakın 
gazelle üç murabba, üç müseddes, sekiz 
terc'i'. bir terkip, iki mesnevi, beş kıta ve 
on yedi beyitle elli iki adet hece vezniyle 
yazılmış şiirden oluşur. 

Mensur eserleri de şunlardır: 1. Cô.miu'l
maarif (Süleymaniye Ktp., Hacı Mahmud 
Efendi , nr. 2335). On bölümden oluşmak
tadır. İlk bölümde Seyyid Nizam, Merkez 
Efendi, Yakub Efendi, Emir Efendi, Sar
hoş Bali Efendi, Keşfi Muslihuddin Efen
di, Şeyh Gazanfer ve İbrahim ümml Sinan 
gibi devrin önemli mutasawıflarının ha
yattan ve kerametleri anlatılmış. sonraki 
bölümlerde tevhidin faziletleri, dünyanın 
kınanması, Kur'an'ın fazileti, kader, ölüm, 
virdlerin faziletleri ve ay tutulması gibi ko
nulara yer verilmiştir. z. Risale-i Tac-ı Ni
zami (Süleymaniye Ktp ., Bağdatlı Vehbi 
Efendi , nr. 21 71 , vr. 1 a_8a). Taename adıy
la da bilinen eserde genel olarak tarikat 
taçları ve özellikle Seyyid Nizarn'ın giydiği 
taçtaki on dört yeşil terk ve on dört beyaz 
elifin sembolik anlamları üzerinde durul
muştur. 3. Mittah-ı Vahdet-i VücCıd. Bir 
risale halinde (baskı yeri ve tarihi yok) ve 
Tercüme-iReşehat kenarında (İstanbul 

1291 , s. 382-401) basılan eser Bilal Kemikli 
tarafından bugünkü harflerle yayımlanmış

tır ("Süfi Şair Seyyid Seyfullah ' ın Vahdet-i 
Vücuda Dair Risalesi", KAM, XXX/3 !Tem
muz 2001], s. 84-93) Müellif, vahdet-i vü
cQd ve varlık mertebelerini anlatırken bu 
mertebelerin üç, beş ve yedili tasniflere 
tabi tutulduğunu, Abdülkerlm el-C1ll'nin 
kırklı tasnife gittiğini ve esasında varlık 
mertebelerinin sonsuz olduğunu anlatır. 
Hisale tevhld-i ef'al. tevhld-i sıfat ve tev
hld-i zat konularıyla sona erer. Adab-ı Me
n azil adlı mensur eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi 'ndeki nüshasının (Hacı Mah
mud Efendi, nr. 4525) başındayer alan iki 
kaydın birinde eser Seyyid Nizamoğlu'na, 

diğerinde babasına nisbet edilmekte, İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'ndeki nüs-
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